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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem között 

létrejött Makovecz program keretein belül tehetséggondozó projektben vehettek részt a 

Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium tagjai. Szakkollégistáink közül Szmolnik Laura 

honvéd tisztjelöltet és jómagamat érte a megtiszteltetés, hogy képviselhettük szervezetünket 

az egyetem többi szakkollégiumainak a küldöttei mellett. A program kilenc nap hosszúságú 

volt, amiből az utazásokat levonva hét napot töltöttünk aktív tevékenységgel. A 

programsorozat első állomása képen január 27-én este csatlakoztunk a többi szakkollégistához 

a Bulgakov Cafe-ban, mivel a korábbi hetet a Sapientia Marosvásárhelyi karán töltöttük 

szakmai tevékenységet végezve, szintén a Makovecz program támogatásával. Ezt követően 

elfoglaltuk a szállásunkat a Szent Kamill Otthonban ahova a további napjaink kiinduló és záró 

pontjai lesznek köthetőek az elkövetkező időszakban. Vasárnap délelőtt társaságunk Prof. Dr. 

Balog Adalbert, a Sapientia EMTE tudományos ügyekért felelős rektorhelyettese és az 

Egyetemi Tudományos Diákkori Tanács elnöke üdvözlő vendéglátásában a Kolozsvári 

Magyar Színházban tekinthettük meg a Légy jó mindhalálig című musical-t. A délután 

folyamán Dr. Németh András őrnagy, a NKE ETDT elnöke tartott városnézést érintve a 

Citadellát és a Tiszti Kaszinót. Hétfő délelőtt a szerződések megkötését követően dr. Lupescu 

Radu adjunktus társaságában vezetett városnézésen vettünk részt ahol elsődlegesen az Óváros 

területét körbejárva ismertette annak kalandos és megannyi változásokkal teli történelmét. A 

nap hátralévő részében Gödri Csilla az egyetem PR-felelőse ismertette a Sapientia EMTE 

karait és az azokon folyó szakokat, kitérve az infrastrukturális hátterükre is. Majd Dr. Tonk 

Márton dékán tartott előadást az egyetemről és annak helyzetéről, elhelyezkedéséről a 

romániai magyar felsőoktatás rendszerében. Ezt követően a Sapientia Kolozsvár kari épületét 

jártuk körbe, szemügyre véve annak felszereltségét és eszköztárát. Kedden dr. Murádin János 

adjunktus tartott tárlatvezetést a gulág- majd a makett-kiállításon beszélve eddigi kutatásainak 

eredményeiről, aminek során feltárta a korábbi kommunista rendszer egy elhallgatott tettét, a 

tudatos erdélyi magyarság munkatáborokba való szállítását, így gyengítve annak egységét. A 

délelőtt további részében dr. Horváth Zsófia adjunktus vezetésével interaktív önismereti 

foglalkozáson vettünk részt ahol egyéni és csoportos feladatokat végrehajtva fejleszthettük az 

önképünket és ismerhettük meg társaink álláspontját is, ez által növelve kommunikációs 

képességeinket. Az ebéd elfogyasztását követően dr. Bakk Miklós docens „Hazudnak-e a 

politikusok?” című vitaindító előadását  hallgattuk meg, ami során bepillantást nyerhettünk 

egy politikus gondolatmenetébe és ok, okozati összefüggésébe egyes felszólalásaik 

alkalmával. Az este folyamán a kar Hallgatói Önkormányzatának tagjaival ismerkedtünk meg, 

akikkel egy közös társasjáték délután/est során több információt is kaptunk, hogy 

diákszemmel milyen Sapientia-s diáknak lenni. Január 31-én a HÖK bemutatkozását követően 

Prof. Dr. Balog Adalbert és Hauer Melinda egyetemi főtitkár fogadta megbeszélésre a Dr. 

Németh András őrnagy vezette egyetemi küldöttséget, ami tartalmazta a szakkollégiumok 

hallgatói vezetőit vagy azok megbízottait. Az egyeztetés során bemutatkozott a NKE jelen 

lévő hét szakkollégiuma, szó volt esetlegesen elképzelhető együttműködésekről a 

szakkollégiumok között, valamint segítségnyújtásról a Sapientia szakkollégiumai számára a 



minősítés megszerzése tekintetében. A megbeszélést követően Dr. Balog Adalbert tartott 

előadást kutatásmódszertani és tudománymetriai ismeretekről, ami során az elhangzott 

ismeretanyagot a társaság jelentősen hasznosíthatja tudományos pályafutása során.  Az 

ebédünk elfogyasztását követően Dr. Toró Tibor adjunktus kutatásmódszertan szemináriumán 

vettünk részt ahol szemléltette eredményeit. Az előadások végeztével a Sapientia egyetem 

hallgatóinak díjnyertes filmjeiből egy válogatást tekintettünk meg, amik közül mindenki 

találhatott számára tetszőt. A csütörtöki nap részben utazással telt, mivel Csíkszeredába tartva 

útközben kitértünk a Marosvásárhelyi karra is. Délelőtt Kocsis Andrea a Marosvásárhelyi kar 

PR felelős vezetésével bejártuk a Kultúrpalotát, ahol megcsodálhattuk egy letűnt korszak 

művészeti alkotásait. Délután a többi szakkollégistát körbevezették az egyetem épületében, 

míg Pothárn Ágnes honvéd tisztjelölt, Filip Dominik honvéd tisztjelölt és a PTMSZ tagjai a 

laboratóriumban befejeztük a korábbi héten elkezdett lépegető robotot, amit később a többi 

jelenlévő is megtekinthetett működés közben. Estére pedig elfoglaltuk új szállásunkat a 

Csíkszeredai Kar kollégiumában. Péntek reggeltől kezdve megtekinthettük a Sapientia 

egyetem egyedi versenyét középiskolás hallgatók részére, aminek a neve CSI:Sapientia. A 

verseny keretein belül az iskolás csapatoknak meg kell találniuk a gyilkost egyelőre 

berendezett helyszínen található nyomok alapján. Ebéd előtt dr. Bakó Rozália docens tartott 

előadást szervezetfejlesztésről és szervezeti kommunikációról ahol miden résztvevő 

megtudhatta, hogy melyik szervezeti modell lenne optimális számára. Délután a társasággal 

meglátogattuk a Csíksomlyói kegytemplomot és a Csíki Székely Múzeumot is. Napunk zárása 

előtt a csíkszeredai HÖK mutatkozott be és tartott vetítést az általuk szervezett programokról. 

Február 3-a kirándulással telt. Meglátogattuk a Magyarországon is híres Csíki Sörgyárat, ahol 

bepillantást nyerhettünk a sörgyártás folyamatába. Majd megjártuk a Szent Anna tavat, 

aminek a befagyott közepén készíthettünk felejthetetlen képeket. Az ebédet követően 

szakkollégisták vállalkozó szellemű része a kísérőinkkel együtt körbejártuk a Csiszár Fürdő 

hófedte forrásait. Vasárnap még búcsúzásképpen megtekintettük a Királyhágót, majd utunkat 

hazafelé vettük megannyi tapasztalattal, tudással, élménnyel és új ismerősökkel gazdagodva. 

Összegezve a kint eltöltött kilenc nap a szakkollégisták számára eredményesen telt, mivel 

remek csapatépítő és önismereti programokban volt részünk, sok információt kaptunk amit a 

későbbi tudományos tevékenységeink során is fel tudunk használni, fejleszthettük a 

kommunikációs képességeinket, illetve új szakmai és emberi kapcsolatok kialakítására is 

adódott több remek lehetőség. 
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